
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

19 de desembre de 2011 
 
 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 13 de desembre de 2011. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10300, de 30 de novembre de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.562/2011 
interposat contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la 
inadmissió a tràmit de la sol·licitud d’adequació de l’activitat de generació d’energia 
hidroelèctrica portada a terme a la central hidroelèctrica situada a Les Marcetes s/n de 
Manresa.. 

 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10301, de 30 de novembre  de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 556/2011 
interposat contra resolució de 12/08/2011, desestimatòria del recurs de reposició 
interposat contra l’ordre de restabliment de la realitat física alterada en relació a les 
obres portades a terme a la parcel.la 112,polígon 6, de la zona del Poal. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10440, de 7 de desembre de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.538/2011 
interposat contra la resolució de 27/4/2011 per la qual es resol l’execució subsidiària de 
l’ordre de restabliment de la realitat física alterada en relació a les obres executades 
sense llicència municipal en el camí de la Bústia, polígon 11,parcel.les 34 i 29.  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10441, de 7 de desembre de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.602/2011 
interposat contra la desestimació pressumpta de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial per import de 6.500 euros pels danys i perjudicis derivats de la privació de 
la propietat de la finca situada al Passeig del Riu núm.16 de Manresa. 
 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Sentència núm. 898 de 25/11/2011 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 245/2009, interposat per l’Ajuntament de Manresa contra la sentència 
de 30/03/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, dictada en el 
recurs contenciós administratiu núm. 508/2007. 
 
Sentència núm. 884/2011 de 18/11/2011 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 239/2010, interposat per l’Ajuntament de Manresa contra la sentència 
de 12/04/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en el 
recurs contenciós administratiu núm. 203/2005. 
 



Sentència núm. 828 de 24/11/2011 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 517/2008 i acumulat núm. 114/2009 interposat per 
RUSTIC MARCH-5, SL i per l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra el JURAT 
D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’ Hisenda 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de retirada, eliminació, destrucció i reciclatge de 
documents procedents d’arxius de gestió de dependències municipals. 
 
Aprovada la revisió del règim tarifari del contracte per a l’exercici 2012 de la concessió 
administrativa de la gestió i execució de les obres de l’aparcament subterrani i de la 
urbanització de la plaça de la Reforma. 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en el manteniment 
d’instal·lacions de protecció dels elements d’extinció contra incendis de diversos 
edificis municipals. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada inicialment la modificació tècnica del Projecte bàsic i d’execució de l’Ateneu 
Les Bases. 
 
Aprovat l’atorgament de llicència municipal de primera ocupació d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres a la carretera de Santpedor, 6-12 de Manresa. 
 
Aprovada inicialment la modificació puntual sistema d’equipaments Pla Parcial La 
Parada. 
 
 
 
 
 
 
 


